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บทที่ 5  
การตลาด 

 
 การนําเสนอสถานการณดานการตลาดในบทนี้ไดแบงการนําเสนอเปน 2 
ประเด็นหลัก คือ ภาวะดานการตลาดในประเทศและภาวะการตลาดตางประเทศ
หรือดานการสงออก ซึ่งแตละประเด็นนั้น จะนําเสนอสถานการณดานการตลาด 
ทั้งของภาคการผลิต การคา และ บริการ ดังตอไปนี้  

 

5.1 ภาวะดานการตลาดในประเทศ 
5.1.1 ภาคการผลิต 
ในสวนของชองทางการตลาดภายในประเทศนั้นมีความแตกตางกันไปตาม

ชนิดและลักษณะของสินคา โดยทั่วไปแลวชองทางการตลาดของสินคาอุตสาหกรรม
เกษตร (อาหารและเครื่องดื่ม) และสินคาอุตสาหกรรมจะมีความแตกตางกัน 
เล็กนอย กลาวคือ ในกลุมสินคาอาหารและเครื่องดื่มจะเริ่มตนที่ผูผลิตผานไปยัง 
ผูคาสง ผูคาปลีก และหางสรรพสินคา จนถึงมือผูบริโภค สวนสินคาในกลุม 
อุตสาหกรรมนั้นชองทางการตลาดเริ่มจากผูผลิต สงสินคาไปยังผูคาสงผูแทน
จําหนาย ผูคาปลีก และหางสรรพสินคา จนถึงมือผูบริโภค และชองทางการตลาด
อีกประเภทหนึ่งที่กําลังมีแนวโนมสูงขึ้นในปจจุบันไดแก การขายตรงจากผูผลิตไปสู
ผูบริโภคโดยใชพนักงานขายของสถานประกอบการเองไปทําการเสนอขายสินคา
กับผูบริโภคโดยตรงแบบบานตอบาน (Door to door sales) และยังมีการ 
จัดจําหนายสินคาโดยใชคาราวานรถสามลอ สวนใหญจะอยูในหมวดของสินคา
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มอีกดวย นอกจากนี้ ชองทางการตลาดที่กําลังไดรับ
ความนิยมอยางสูงในสินคาเกือบทุกประเภท ไดแก การซื้อขายโดยผานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสและอินเตอรเน็ต (E-Commerce) ซึ่งผูผลิตจะมีรายละเอียด  
รูปลักษณ ขอมูลดานราคา และขอมูลอื่นๆของสินคาอยูในเว็บไซตของตนเอง ซึ่ง
ผูบริโภคสามารถเขาไปทําการเลือกซื้อสินคาไดโดยตรงและสะดวกรวดเร็ว 
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โอกาสในการทําตลาดของ SMEs อยางหนึ่งก็คือ การเนนเปาหมาย 
ทางการตลาดในดานของ Niche Market หรือการสรางความแปลกใหม ความ 
แตกตางใหกับสินคาและบริการและเขาถึงรสนิยมของผูบริโภคไดอยางมี 
ประสิทธิภาพการทําธุรกิจของ SMEs ไมควรมีแบบแผนที่ดําเนินตามรอยของธุรกิจ
ขนาดใหญ เนื่องจากความแตกตางของสิ่งแวดลอมทางธุรกิจ ดังนั้น SMEs ควรใช
ความกระทัดรัดของธุรกิจใหเปนความไดเปรียบทางการตลาดซึ่งธุรกิจขนาดใหญ
มองไมเห็นในจุดนี้ ตัวอยางเชน การผลิตสินคาที่เขาถึงใจผูบริโภคในแตละกลุม 
แตละวัย สรางสีสัน ความแปลกใหม ใหกับสินคาและบริการใหแตกตางไปจาก 
สินคาที่มาจากธุรกิจขนาดใหญที่มีขายทั่วไปในทองตลาด Niche Market ถึงแมจะมี 
ขนาด (volume) ของตลาดไมใหญมากนัก แตจุดเดนก็คือมีการแขงขันนอย 
ในตลาดนี้ ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนของสินคาในตลาด Niche ไดแก สินคาเพื่อ 
สุขภาพ สินคาที่ผลิตโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม และ สินคาประเภทที่ผลิตและ
ประดิษฐจากสิ่งเหลือใชหรือรีไซเคิล เปนตน นอกจากนั้นการทําการตลาดที่มี  
ผูประกอบการ SMEs ควรคํานึงถึง ความสัมพันธที่เปนกันเองและใกลชิดระหวาง
ตนและผูบริโภคอีกดวย 
 นอกจากนี้ E-Commerce ยังเปนอีกหนทางหนึ่งของการทําตลาดในธุรกิจ 
SMEs เนื่องจากผูบริโภคในปจจุบันนิยมซื้อสินคาและบริการโดยผานทาง Internet 
มากขึ้นโดยสามารถเลือกซื้อสินคาไดมากมาย มีขอมูลดานราคาพรอมสรรพ  
ตลอดจนมีเวลาตัดสินใจเปรียบเทียบในการเลือกซื้อผลิตภัณฑตางๆ ขอดี 
อีกประการหนึ่งของ E-Commerce คือ ผูประกอบการสามารถลดตนทุนดานพอคา 
คนกลางลงไดมาก ทําใหธุรกิจไดรับรายไดที่รวดเร็วและเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น 
ผูประกอบการ SMEs ไมควรจะมองขามการพัฒนาธุรกิจของตนใหเปนธุรกิจ 
ที่สามารถสนองรับตอกระแส E-Commerce ได 
 โอกาสสูความสําเร็จอีกประการหนึ่งของ SMEs ทางการตลาดไดแก  
การรวมตัวกันของผูประกอบการ SMEs โดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (BOI) ไดใหการสนับสนุนใหมีการจัดตั้งชมรมสงเสริมผูรับชวงการผลิตขึ้น 
ซึ่งเปนการรวมตัวของผูประกอบการที่ทําธุรกิจอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท 
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เชน อุตสาหกรรมไฟฟา ยานยนต พลาสติก และโลหะ เปนตน ทั้งนี้จะกอใหเกิด 
ความรวมมือกันในการเสนอขายสินคาในรูปของชมรมเพื่อใหสะดวกแกลูกคาซึ่ง
สามารถเลือกซื้อสินคาไดหลายประเภทในการซื้อครั้งเดียว (One-Stop Shopping) 
นอกจากนี้ยังมีการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในการเชื่อมโยงธุรกิจระหวาง 
ลูกคาจากตางประเทศกับกลุมสมาชิกทั้งในดานการจําหนายและสั่งซื้อสินคาอีกดวย 

 
5.1.2 ภาคการคา 
เนื่องจากมลูคาการคาปลีกและคาสงของการคาระหวางประเทศคิดเปนสัดสวน

เพียงรอยละ 1.57 ของมูลคาการนําเขาและรอยละ 4.0 ของมูลคาการสงออกในป 
2541 ดังนั้นภาวะดานการตลาดของภาคการคาในบทนี้จะเปนการนําเสนอขอมูล
เบื้องตนเกีย่วกับภาวะการตลาดภายในประเทศ เชน มูลคาการคา การแขงขันและ
สวนแบงการตลาดของสถานประกอบการคาไทย และลักษณะทั่วไปของการตลาด
ในสถานประกอบการคาปลีกและคาสง เปนตน  

(1) มูลคาการคาปลีกคาสง 
มูลคาการคาปลีกคาสงโดยรวมของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 878,454  

ลานบาท ในป 2537 เปน 1,385,127 ลานบาท ในป 2542 (ตารางที่ 5.1) หรือ 
คิดเปนการขยายตัวรอยละ 9.5 ตอป มูลคาการคาปลีกเพิ่มขึ้นจาก 294,691  
ลานบาท ในป 2537 เปน 663,249 ลานบาท ในป 2542 หรือคิดเปนการขยายตัว
รอยละ 17.6 ตอป และมูลคาการคาสงเพิ่มขึ้นจาก 583,763 ลานบาท ในป 2537 
เปน 721,878 ลานบาท ในป 2542 หรือคิดเปนการขยายตัวรอยละ 4.3 ตอป  

เมื่อพิจารณาถึงสัดสวนของมูลคาการคาปลีก และมูลคาการคาสงตอมูลคา 
การคารวม (ตารางที่ 5.1) พบวาสัดสวนของมูลคาการคาปลีกในชวงป 2537-2542 
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 33.5 เปนรอยละ 47.9 ในทางกลับกันสัดสวนของมูลคาการคา
สงในชวงปเดียวกันไดลดลงจากรอยละ 66.5 เปนรอยละ 52.1 
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ตารางที่ 5.1 : มูลคาการคาปลีกคาสงของประเทศไทย ป 2537 และป 2542 
หนวย: ลานบาท 

มูลคา สัดสวน  
2537 2542 การขยายตัวตอ

ป (รอยละ) 
2537 

(รอยละ) 
2542 

(รอยละ) 
ธุรกิจคาปลีก 
ธุรกิจคาสง 

294,691 
583,763 

663,249 
721,878 

17.6 
4.3 

33.5 
66.5 

47.9 
52.1 

รวม 878,454 1,385,127 9.5 100.0 100.0 
ที่มา: รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ ป 2538 และป 2543, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
(2) การแขงขันของตลาดคาปลีก 
สวนแบงตามขนาด ปจจุบันสถานประกอบการคาปลีกของไทยไดมี 

การขยายตัวอยางมาก โดยมีสาเหตุมาจากการขยายตัวของสถานประกอบการ 
คาปลีกขนาดใหญที่มีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 40.5 ในป 2537 มาเปน
รอยละ 65.0 ในป 2542 (ตารางที่ 5.2) ในขณะที่สถานประกอบการ SMEs มี 
สวนแบงการตลาดลดลงจากรอยละ 59.5 ในป 2537 เปนรอยละ 35.0 ในป 2542 
แตเปนที่นาสังเกตวา สวนแบงการตลาดของสถานประกอบการคาปลีกขนาดยอม
ยังไมไดรวมสถานประกอบการที่มีการจางงานนอยกวา 5 คน จึงทําใหสวนแบง 
การตลาดของสถานประกอบการคาปลีกขนาดใหญมีคาสูงกวาที่ควรจะเปน  
 



สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2544 5 - 5 

ตารางที่ 5.2 : มูลคาการคาปลีกคาสง และสวนแบงการตลาดของ 
สถานประกอบการคาปลีกคาสงป 2537 และ 2542 

                                        มูลคาการคาปลีกคาสง                         หนวย: พันลานบาท 
2537 2542  

ยอม กลาง SMEs ใหญ รวม ยอม กลาง SMEs ใหญ รวม 
สถาน
ประกอบการ
คาปลีก 

 
146.8 

 
28.6 

 
175.4 

 
119.3 

 
294.7 

 
183.7 

 
48.4 

 
232.1 

 
431.1 

 
663.2 

สถาน
ประกอบการ
ธุรกิจคาสง 

 
266.8 

 
74.7 

 
341.5 

 
242.3 

 
583.8 

 
332.1 

 
96.7 

 
428.8 

 
293.1 

 
721.9 

                                                 สวนแบงการตลาด                                      หนวย: รอยละ 

2537 2542  
ยอม กลาง SMEs ใหญ รวม ยอม กลาง SMEs ใหญ รวม 

สถาน
ประกอบการ
คาปลีก 

 
49.8 

 
9.7 

 
59.5 

 
40.5 

 
100.0 

 
27.7 

 
7.3 

 
35.0 

 
65.0 

 
100.0 

สถาน
ประกอบการ
ธุรกิจคาสง 

 
45.7 

 
12.8 

 
58.5 

 
41.5 

 
100.0 

 
46.0 

 
13.4 

 
59.4 

 
40.6 

 
100.0 

ที่มา: รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ ป 2538 และป 2543, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
สัดสวนตามรูปแบบ (ดั้งเดิมและสมัยใหม) มูลคาการคาปลีกของสินคา

อุปโภคบริโภคขยายตัวจาก 204,569 ลานบาท ในป 2542 เปน 208,737 และ 
229,327 ลานบาท ในป 2543 และ 2544 ตามลําดับ (ตารางที่ 5.3) หรือคิดเปนการ
ขยายตัวรอยละ 2.0 และ 9.9 ตอปตามลําดับ โดยสวนแบงการตลาดสวนใหญ 
เปนของสถานประกอบการคาปลีกแบบดั้งเดิม แตสวนแบงการตลาดของสถาน
ประกอบการคาปลีกแบบดั้งเดิมมีสัดสวนที่ลดลงเรื่อยๆ จากรอยละ 67.1 เปน 
รอยละ 62.0 และ 59.5 ในป 2542-2544 ตามลําดับ เนื่องจากการขยายตัวของ 
มูลคาการคาปลีกของสินคาอุปโภคบริโภคของสถานประกอบการคาปลีกแบบ 
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สมัยใหมจาก 67,297 ลานบาท ในป 2542 เปน 79,352 และ 92,976 ลานบาทในป 
2543 และ 2544 ตามลําดับ ซึ่งสงผลใหสถานประกอบการคาปลีกแบบสมัยใหม 
มีสวนแบงการตลาดที่เพิ่มขึ้นจากรอยละ 32.9 ในป 2542 เปนรอยละ 40.5 ในป 
2544  
ตารางที่ 5.3 : มูลคายอดคาปลีกสินคาอุปโภคบริโภคป 2542-2544 

หนวย: พันลานบาท 
2542 2543 2544 สวนแบงการตลาด  
มูลคา มูลคา การ

ขยายตัว
ตอป 

(รอยละ) 

มูลคา การ
ขยายตัว
ตอป 

(รอยละ) 

2542 
(รอยละ) 

2543 
(รอยละ) 

2544 
(รอยละ) 

ดิสเคานสโตร และ 
ซูปเปอรมารเกต็ 
รานสะดวกซื้อ 
สถานประกอบการคา
ปลีกแบบสมัยใหม 
สถานประกอบการคา
ปลีกแบบดั้งเดิม 

 
55.7 
11.6 

 
67.3 

 
137.3 

 
64.3 
15.0 

 
79.3 

 
129.4 

 
15.5 
29.6 

 
17.9 

 
-5.7 

 
74.1 
18.9 

 
93.0 

 
136.3 

 
15.1 
26.1 

 
17.2 

 
5.4 

 
27.2 
5.7 

 
32.9 

 
67.1 

 
30.8 
7.2 

 
38.0 

 
62.0 

 
32.3 
8.2 

 
40.5 

 
59.5 

รวม 204.6 208.7 2.0 229.3 9.9 100.0 100.0 100.0 

ที่มา: รายงานภาวะธุรกิจคาปลีกป 2544 และแนวโนมป 2545, ธนาคารแหงประเทศไทย 2545 

 
 ภาวะการแขงขันของสถานประกอบการคาปลีกนี้ นอกจากจะมีการแขงขัน
ระหวางสถานประกอบการคาปลีกแบบสมัยใหมและสถานประกอบการคา 
แบบดั้งเดิมแลว ภายในธุรกิจคาปลีกแบบสมัยใหมแตละประเภทเองก็มีการแขงขัน
กันสูง ในกรณีสถานประกอบการคาปลีกประเภทดิสเคานสโตรมีผูคารายใหญ 3 
ราย คือโลตัส บิ๊กซี และคารฟูร และยังมีคูแขงทั้งซุปเปอรมารเก็ตที่ขายสินคา 
ราคาถูก และซุปเปอรมารเก็ตตามหางสรรพสินคา เชน ทอปส (TOPS) และ 
โฮม เฟรช มารท (Home Fresh Mart) เปนตน สวนธุรกิจรานสะดวกซื้อ มีราน 
เซเวน-อีเลฟเวนเปนผูนําทางการตลาด อยางไรก็ตาม ตลาดนี้เปนตลาดที่แขงขันสูง
และคูแขงสามารถเขา-ออกจากตลาดไดงาย เพราะมีตนทุนการเขาและออก 
คอนขางต่ํา นอกจากนี้ยังมีคูแขงทั้งจากปมน้ํามัน สถานประกอบการคาปลีก 
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แบบด้ังเดิมที่พยายามปรับตัวเพื่อการแขงขัน รวมทั้งรานสะดวกซื้อรายใหม 
ของสถานประกอบการคาปลีกประเภทดิสเคานสโตร เชน โลตัส เอ็กซเพรส (Lotus 
Express) เปนตน ซึ่งจะมีจํานวนสินคามากกวาของสถานประกอบการคาปลีกแบบ
ดั้งเดิม 

(3) กลยุทธการตลาดของสถานประกอบการคาปลีกแบบสมัยใหม 
ลักษณะทั่วๆไปทางการตลาดของสถานประกอบการคาปลีกแบบสมัยใหม

อาจกลาวโดยยอได ดังนี้  
(3.1) สถานประกอบการประเภทดิสเคานสโตร: ใชกลยุทธเนนขายสินคา

อุปโภคบริโภคท่ีหลากหลายมากในราคาถูก ไมเนนยี่หอ มีทั้งขายปลีกเปนช้ินๆ 
และขายเปนแพ็ค โดยในระยะแรกจะเปดสาขาบริเวณรอบๆ กรุงเทพมหานคร  
แตในปจจุบันมีการเปดสาขาในยานกลางเมือง และในเมืองใหญในตางจังหวัด 
มากมาย โดยมีกลุมเปาหมายอยูที่ลูกคาระดับลางและกลาง นอกจากนี้ สถาน 
ประกอบการประเภทดิสเคานสโตรยังพยายามปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ของตนเอง
ใหมีบริการเหมือนศูนยการคาที่มีรานคายอยจําหนายสินคาและบริการที่ 
หลากหลาย ไดแก รานเสื้อผา รานหนังสือ ศูนยอาหาร เปนตน เพื่อดึงดูด 
ความสนใจของลูกคามากขึ้น สวนกลยุทธสงเสริมการตลาดอื่นๆ นั้นมีทั้งการ
โฆษณา การลดราคา การทําบัตรสมาชิก บัตรเครดิต การผอนชําระ และเรง 
การขยายสาขา 

(3.2) สถานประกอบการประเภทรานสะดวกซื้อ: ใชกลยุทธเนน 
ขายอาหารและของใชขนาดพกพา ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยจะเลือกทําเลที่ตั้งในแหลง 
ชุมชนใหญ สถานศึกษา ยานธุรกิจ และตามสถานบริการน้ํามัน สวนรูปแบบ 
การตกแตงรานจะเนนความทันสมัยตามระบบแฟรนไชส ซึ่งกลุมเปาหมายจะเปน
คนที่ตองการความสะดวก และคนเดินเทา สวนกลยุทธสงเสริมการตลาดอื่นๆ นั้น 
มีทั้งการโฆษณา การสะสมแสตมปสวนลด และเรงการขยายสาขา 

(4) การแขงขันของตลาดคาสง 
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สถานประกอบการคาสงของประเทศไทยสามารถแบงออกตามขนาดของ
สถานประกอบการเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ สถานประกอบการคาสงขนาดใหญ 
สถานประกอบการ SMEs ภาคการคาสง  

ระหวางป 2537-2542 สถานประกอบการ SMEs ภาคการคาสง มีสวนแบง
การตลาดที่เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 58.5 ในป 2537 เปนรอยละ 59.4 ในป 
2542 (ตารางที่ 5.2) แตมูลคารายรับเฉล่ียตอสถานประกอบการของสถาน 
ประกอบการ SMEs ภาคการคาสงกลับลดลง โดยมูลคารายรับเฉล่ียของสถาน
ประกอบการคาสงขนาดกลางลดลงรอยละ 13.6 ตอสถานประกอบการตอป และ 
มูลคารายรับเฉลี่ยของสถานประกอบการคาสงขนาดยอมลดลงรอยละ 4.4 ตอ 
สถานประกอบการตอป (ตารางที่ 2.27) ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการที่สถาน 
ประกอบการคาปลีกหันไปซื้อสินคาจากสถานประกอบการประเภทดิสเคาน 
สโตร1 

สถานประกอบการคาสงขนาดใหญ เชน ยูนิลีเวอร เนสทเล สหพัฒนพิบูลย 
เปนตน เปนผูนําในตลาดสินคาของใชในครัวเรือน (ตารางที่ 5.4) เพราะมีการทํา
การตลาดโดยการโฆษณาและสงเสริมการตลาดเพื่อสรางภาพ (Image) และ 
ตราสินคา (Brand name) ใหเปนที่นิยม โดยตนทุนในการสงเสริมการตลาดเปน 
งบประมาณที่มากเปนอันดับ 2 รองจากตนทุนสินคา ทําใหเปนอุปสรรคสําหรับ 
คูแขงขันรายใหมที่จะเขาสูตลาด นอกจากนี้ ตลาดสินคาเครื่องจักรและอุปกรณ 
ก็เปนอีกหนึ่งตลาดที่สถานประกอบการคาสงขนาดใหญครอบครองสวนแบง 
การตลาดสวนใหญอยู สวน SMEs ภาคการคาสงจะมีบทบาทสําคัญในตลาดสินคา
เกษตร อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ แตเปนที่นาสังเกตวา สําหรับสินคาขั้นกลาง 
ที่มิใชทางการเกษตร สินคาเศษและของที่ใชไมไดันั้น ในป 2537 สถาน 
ประกอบการคาสงขนาดใหญจะครอบครองตลาดสวนใหญ แตในป 2542 SMEs 
ภาคการคาสงกลับมีบทบาทสําคัญกวา 

                                                           
1  นิพนธ, 2545 
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ตารางที่  5.4 : มูลคาการคาสง และสวนแบงการตลาดของสถานประกอบการ
คาสง จําแนกตามประเภทธุรกิจป 2537 และ 2542 

หนวย: พันลานบาท 
2537 2542  

ยอม กลาง SMEs ใหญ รวม ยอม กลาง SMEs ใหญ รวม 
86.1 60.1 146.1 28.3 174.5 16.0 0.04 16.0 2.1 18.1 การคาสงโดย

ไดรับ
คาธรรมเนียม 

(49.3) (34.4) (83.8) (16.2) (100) (88.3) (0.2) (88.5) (11.5) (100) 

 
 
 

80.1 

 
 
 

7.6 

 
 
 

87.7 

 
 
 

37.8 

 
 
 

125.6 

 
 
 

161.9 

 
 
 

57.9 

 
 
 

219.8 

 
 
 

57.0 

 
 
 

276.8 

การคาสงวัตถุดิบ
การเกษตร สัตว
ที่มีชีวิต อาหาร 
เครื่องดื่ม และ
ยาสูบ (63.8) (6.1) (69.9) (30.1) (100) (58.5) (20.9) (79.4) (20.6) (100) 

78.8 4.4 83.3 127.8 211.1 81.0 25.6 106.6 126.8 233.4 การคาสงของใช
ในครัวเรือน (37.4) (2.1) (39.5) (60.5) (100) (34.7) (11.0) (45.7) (54.3) (100) 

 
 

10.9 

 
 

0.7 

 
 

11.6 

 
 

17.8 

 
 

29.4 

 
 

51.3 

 
 

11.3 

 
 

62.6 

 
 

21.5 

 
 

84.1 

การคาสงสินคา
ขั้นกลางที่มิใช
การเกษตร เศษ
และของใชไมได (37.1) (2.4) (39.5) (60.5) (100) (61.0) (13.4) (74.4) (25.6) (100) 

 
 

10.9 

 
 

1.6 

 
 

12.5 

 
 

30.8 

 
 

43.3 

 
 

21.9 

 
 

1.8 

 
 

23.7 

 
 

85.8 

 
 

109.5 

การคาสง
เครื่องจักร 
อุปกรณ และ
เครื่องมือ
เครื่องใช 

(25.1) (3.8) (28.9) (71.1) (100) (20.0) (1.6) (21.6) (78.4) (100) 

266.8 74.5 341.2 242.5 583.8 332.1 96.6 428.7 293.1 721.8 รวม 
(45.7) (12.8) (58.5) (41.5) (100) (46.0) (13.4) (59.4) (40.6) (100) 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บเปนสวนแบงการตลาด (รอยละ) 
ที่มา: รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ ป 2538 และป 2543, สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.1.3  ภาคบริการ 
เนื่องดวยสถิติขอมูลดานการตลาดของ SMEs ภาคบริการคอนขางจะมีจํากัด

ทั้งในสวนของตลาดในประเทศและตางประเทศเนื่องจากยังไมมีหนวยงานที่ทําการ
รวบรวมโดยตรง อีกทั้งการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติก็ไมไดมีการระบุถึง
ขอมูลดานการตลาด จึงตองอาศัยขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน
ดังนั้น การนําเสนอในบางสวนจึงตองทําในลักษณะภาพรวมของธุรกิจบริการไม
สามารถนําเสนอเปนการตลาดเฉพาะของ SMEs  

ในภาพรวมตลาดในประเทศจัดเปนตลาดหลักที่ทํารายไดของธุรกิจบริการ  
ที่ผานมาในชวงวิกฤตเศรษฐกิจตลาดในประเทศซบเซา ธุรกิจบริการไดรับ
ผลกระทบเชนเดียวกับธุรกิจอื่นๆ โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย สงผลตอธุรกิจ
อื่นๆ ที่สัมพันธกับอสังหาริมทรัพย เชน วัสดุกอสราง รับเหมากอสราง สถาบัน
การเงิน เปนตน อยางหลีกเลี่ยงไมได  อยางไรก็ตามในชวงป 2542 เปนตนมา
ธุรกิจบริการบางสวนไดเริ่มมีทิศทางฟนตัวมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจ IT ที่มีมูลคา
ตลาดขยายตัวอยางเห็นไดชัด  

ธุรกิจบริการไทยที่จัดไดวามีศักยภาพในระดับภูมิภาคและในระดับประเทศ 
ไดแก บริการสุขภาพ บริการดานการศึกษา บริการดานนันทนาการ บริการดาน
การขนสง บริการธุรกิจในสวนของบริการวิชาชีพ การออกแบบ และคอมพิวเตอร
รวมถึง IT 

ตลาดในประเทศรายหมวดธุรกิจบริการหลัก 
ในที่นี้จะกลาวถึงเพียง 5 ธุรกิจบริการหลักตามความเอื้อของขอมูล คือ ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย การทองเที่ยวและที่เกี่ยวของกับการเดินทาง บริการธุรกิจ บริการ
ดานสุขภาพและบริการเสริมสวย ซึ่งจัดอยูในธุรกิจบริการอื่นๆ  

 (1)  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
ตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในชวงป 2540 คอนขางจะซบเซาเนื่องจาก

ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจประกอบกับการมีอุปทานสวนเกินอยูมาก ผูประกอบการ 
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ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยประสบกับภาวะขาดทุนอยางเห็นไดชัดและบางรายยัง 
ขาดทุนตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยมีคาใชจายดานงบโฆษณา ซึ่งถือเปนตัวแปรหนึ่ง
ที่สามารถบงช้ีภาวะความรุงเรืองหรือซบเซาของธุรกิจอสังหาริมทรัพยได พบวา  
งบโฆษณาในป 2541 ลดลงถึงประมาณรอยละ 63 เมื่อเทียบกับปกอน2  

อยางไรก็ตามภาวะการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพยบางสวนเริ่มมีทิศทาง
ที่ฟนตัวในชวงป 2543-2544 หากพิจารณาจากตัวเลขสถิติ อาทิ จํานวนหองชุดที่
จดทะเบียนเพิ่มขึ้น จํานวนที่อยูอาศัยที่เปดตัวใหมเขต กทม.และปริมณฑล พื้นที่ 
อยูอาศัยและอสังหาริมทรัพยที่ไดรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลทั่วประเทศ 
ที่แสดงใหเห็นวา อุปทานที่อยูอาศัยถูกดูดซับจนลดลงถึงระดับที่จะเกิดโครงการ
ใหมไดเพิ่มขึ้น และงบโฆษณาที่เริ่มกระเตื้องขึ้นในป 2544 (ตารางที่ 5.5)  

ทั้งนี้เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพยเริ่มเปนที่ตองการของผูบริโภคที่ตองการ
มีบานอยูอาศัยเปนของตนเอง และมาตรการของรัฐบาลในการกระตุนธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยตางๆ อาทิ การสรางแรงจูงใจใหกับผูบริโภคโดยการใหสิทธิยกเวน
หักภาษีเงินไดของผูซื้อบานถึง 200,000 บาท จากนั้นจึงนําเงินไดไปหัก 
คาลดหยอนอื่นๆ ตอไป  การลดคาธรรมเนียมในการโอนจากอัตรารอยละ 2.5 
เหลือเพียงรอยละ 0.1 โครงการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ในป 
2544 เปนการประสานความรวมมือระหวาง กบข. กับ ธอส. เนนกลุมเปาหมาย 
ขาราชการรายไดนอยใหสามารถมีบานเปนของตัวเองไดจากการที่ไมตองเสีย 
ดอกเบี้ยใหกับธนาคารในอัตราที่สูงเหมือนในอดีตที่ผานมา โดยสามารถกูไดถึง 65 
เทาของรายไดสุทธิ รวมถึงการที่อัตราดอกเบี้ยต่ําลงและสถาบันการเงินไดมี 
การแขงขันกันใหสินเช่ือมากขึ้น โดยสถาบันการเงินเกือบทุกแหงมีการใหสินเช่ือ
สําหรับที่อยูอาศัยทั้ ง เพื่อการซื้อและซอมแซม  เปนตน  ในสวนนี้จึ งทําให
ผูประกอบการขึ้นโครงการใหมๆ มากขึ้น เพื่อรองรับความตองการของตลาด 

 

                                                           
2 สวนขอมูลที่อยูอาศัย ฝายวิชาการและศูนยขอมูลที่อยูอาศัย ธอส., 2545 
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ตารางที่  5.5 : สถิติอสังหาริมทรัพย ชวงป 2541-2544 
ป  

2541 2542 2543 2544 
ปริมาณการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน (ราย) 390 193 264 224 
อัตราขยายตวั (รอยละ)  -50.5 36.8 -15.2 
ปริมาณการออกหนังสือทําการคาที่ดิน (ราย) 2,931 2,735 2,807 2,768 
อัตราขยายตวั (รอยละ)  -6.7 2.6 -1.4 
จํานวนหองชุดที่จดทะเบียนเพ่ิมขึ้น (หนวย) 35,165 9,862 7,176 8,285 
อัตราขยายตวั (รอยละ)  -72.0 -27.2 15.5 
จํานวนที่อยูอาศัยในโครงการเปดตวัใหมเขต กทม.
และปริมณฑล (หนวย) 

1,071 1,357 3,040 6,157 

อัตราขยายตวั (รอยละ)  26.7 124.0 102.5 
พ้ืนที่อยูอาศัยและอสังหาริมทรัพยที่ไดรับอนุญาต
กอสรางในเขตเทศบาลทัว่ประเทศ (ลานตารางเมตร) 

7.253 6.514 7.231 7.910 

อัตราขยายตวั (รอยละ)  -10.2 11.0 9.4 
งบโฆษณาอสงัหาริมทรัพย 4,028.6 1,476.1 1,200.6 1,462.0 
อัตราขยายตวั (รอยละ)  -63.4 -18.7 21.8 
อัตราการเขาใชพ้ืนที่สํานักงานในเขต กทม. (รอยละ)* 54.0 51.6 51.2 51.1 

หมายเหตุ : * รวบรวมและประมาณการโดยบริษัท ศูนยวิจัย ไทยพาณิชย จํากัด 

ที่มา : สํานักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย กรมที่ดิน และ ศูนยวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห 

 
แนวโนมตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพยสวนใหญจะเปนตลาดบานเดี่ยวและ

ทาวนเฮาส  จากตัวเลขสถิติจํานวนที่อยูอาศัยในโครงการเปดตัวใหมเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลในป 2544 จะเปนบานเดี่ยวและทาวเฮาสถึงรอยละ 34 และ 42 ของ
จํานวนที่อยูอาศัยที่เปดตัวในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือ 2,107 และ 2,591 
หนวยตามลําดับ (ภาพที่ 5.1) นอกจากนี้ยอดโฆษณาของบานเดี่ยวและทาวนเฮาส
ก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในชวงป 2543-2544 โดยงบโฆษณาบานเด่ียวมีการ 
ขยายตัวรอยละ 42.9 และ 41.6 สวนงบโฆษณาทาวนเฮาสมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
รอยละ 6.6 และ 8.6 ในป 2543–2544 ตามลําดับ3  
                                                           
3 สวนขอมูลที่อยูอาศัย ฝายวิชาการและศูนยขอมูลที่อยูอาศัย ธอส., 2545 
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ภาพที่ 5.1 : จํานวนที่อยูอาศัยในโครงการเปดตัวใหมเขต กทม. และ
ปริมณฑล 

หมายเหตุ : อ่ืนๆ ประกอบดวย ที่ดินจัดสรร บานแฝด อาคารพาณิชย เปนตน 
ที่มา : สวนขอมูลที่อยูอาศัย ฝายวิชาการและศูนยขอมูลที่อยูอาศัย ธอส., 2545 

  
(2) บริการดานการทองเท่ียว และที่เก่ียวของกับการเดินทาง 
ตลาดในประเทศสําหรับการทองเที่ยวในที่นี้จะหมายความถึง ‘ตลาดของ 

นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยวในประเทศ’ ซึ่งจากตัวเลขสถิติช้ีวาคนไทย
เริ่มหันมานิยมทองเท่ียวภายในประเทศเพิ่มขึ้น ทําใหอัตราการขยายตัวของ 
นักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยวภายในประเทศมีแนวโนมที่ดีขึ้น ในชวงป 
2538-2544 (ตารางที่ 5.6) เปนผลจากการรณรงคใหคนไทยทองเที่ยวในประเทศ
มากขึ้น รวมถึงผลของคาเงินบาทที่ออนตัวทําใหมีตนทุนการไปเที่ยวตางประเทศ
สูงขึ้น  ประกอบกับในป 2544 ภาครัฐมีนโยบาย ‘ทองเที่ยววันหยุด ลดสุดสุด 
ในเมืองไทย’ เพื่อกระตุนใหคนไทยจับจายใชสอยในประเทศ เพื่อปองกันเงินตรา 
รั่วไหลไปยังตางประเทศ โดยไดรับความรวมมือจากผูประกอบการในสวนที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว อาทิ ธุรกิจโรงแรม รานอาหาร  สายการบิน  รถไฟ  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

หนวย

บานเดี่ยว 199 404 1,631 2,107
ทาวนเฮาส 272 208 1,399 2,591
อาคารชุด 0 60 0 1,070
อ่ืนๆ 600 685 10 389

2541 2542 2543 2544



สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

5 -  14 รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2544 

รานขายของที่ระลึก เปนตน ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7.1 
และสามารถสรางรายไดถึง 222,692 ลานบาทในป 2544 

ตารางที่ 5.6 : จํานวนนักทองเที่ยวไทยที่เดินทางทองเที่ยวในประเทศและ
รายไดจากการทองเท่ียวป 2538-2544 

รายการ 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 
จํานวนนักทองเที่ ยว 
(ลานคน-ครั้ง) 

52.26 54.47 52.04 51.68 53.65 54.74 58.62 

อัตราขยายตัว (รอยละ)  0.4 -0.8 -0.7 3.1 2.0 7.1 
รายได (พันลานบาท) 148,112 157,323 180,388 187,898 203,179 210,516 222,692 
อัตราขยายตัว (รอยละ)  6.2 14.7 4.2 7.4 3.6 5.8 

ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2544 
 
ธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร จัดเปนธุรกิจที่มีการตลาดคอนขางสดใส หาก

พิจารณาขอมูลทางสถิติของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ พบวา ครัวเรือนไทยใชจายเพื่อการอุปโภคและบริโภคในดานอาหารและ
เครื่องดื่มเปนสัดสวนสูงสุด โดยในป 2543 มีการใชจายคิดเปนสัดสวนรอยละ 25.7 
ของคาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมด ทั้งนี้ขอมูลจากการทองเที่ยว 
แหงประเทศไทยไดทําการสํารวจและรายงานวาเกือบประมาณ รอยละ 40 ของเงิน
คาอาหารถูกใชจายนอกบาน   

ธุรกิจโรงแรม ลูกคาในสวนของตลาดในประเทศสําหรับโรงแรมนอกจากจะ
เปนกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยแลว ยังเปนกลุมที่มาจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนา
ซึ่งถือเปนลูกคาหลักของโรงแรมในบางภูมิภาคโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในชวงป 2540 ซึ่งเปนปที่ไทยประสบปญหาทางเศรษฐกิจขั้นรุนแรงทําใหอัตรา 
การเขาพักแรมเฉลี่ยในสถานที่พักแรมลดลงจากรอยละ 51.4 ในป 2539 เปน 
รอยละ 46.6 (ตารางที่ 5.7) แตหลังจากที่ทางการมีการลดหยอนและผอนผัน 
มาตรการตางๆ เพื่อกระตุนใหเกิดการกระจายรายไปสูทองถิ่น  อาทิ  ผอนผันใหมี
การประชุมสัมมนาในโรงแรมตามตางจังหวัด ทําใหลูกคาในกลุมประชุมสัมมนา 
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เพิ่มขึ้น  อัตราการเขาพักแรมเริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในชวงป 2541-
2543  ป 2543 มีอัตราการเขาพักแรมเฉลี่ยรอยละ 50.8 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
เล็กนอย 
ตารางที่ 5.7 : สัดสวนของอัตราการเขาพักแรม 

อัตราการเขาพักแรม (รอยละ) แหลงทองเที่ยวหลัก 
2539 2540 2541 2542 2543 

รวม 51.4 46.6 47.5 48.9 50.8 
ภาคเหนือ 43.3 42.2 42.5 39.7 40.2 
กรุงเทพฯ 58.8 52.7 54.8 55.0 57.2 
ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพฯ) 50.3 43.5 39.4 42.5 43.4 
ภาคตะวันออก 50.7 44.0 45.6 48.3 49.7 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 56.4 46.1 39.4 41.0 44.2 
ภาคใต 48.8 46.6 48.7 52.1 55.5 

ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2543 

 นอกจากโรงแรมแลว เกสตเฮาส (Guest houses) นับเปนสถานที่พักแรม
ประเภทหนึ่งที่ตอบสนองตลาดของนักทองเที่ยวที่นิยมความประหยัด โดยมีการ
ใหบริการที่พักชั่วคราวใหนักทองเที่ยวเปนธุรกิจหลัก และมีธุรกิจเสริมอื่นๆ เชน  
รานขายอาหารและเครื่องดื่ม ราน Internet café บริการโทรศัพททางไกล บริการรับ
ฝากของสําหรับนักทองเที่ยว บริษัทนําเที่ยวและขายบัตรโดยสารตางๆ รานขาย
เครื่องประดับ รานตัดเสื้อผา เปนตน ซึ่งเกสตเฮาสเปนที่พักแรมที่มีจํานวน 
สถานประกอบการมากเปนอันดับ 4 รองจากโรงแรม บังกะโล และรีสอรท ทั้งนี้
ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจเกสตเฮาสไดประสบปญหาเชนเดียวกับธุรกิจพักแรมอื่น โดย
มีจํานวนที่พักลดลงรอยละ 5.7 ในป 2541 และรอยละ 25.3 ในป 2542 อยางไรก็
ตามในชวงป 2543 – 2544 จํานวนเกสตเฮาสไดมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น (ภาพที่ 
5.2) 
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ภาพที่ 5.2 : จํานวนเกสตเฮาสและอัตราขยายตัวในชวงป 2541-2544 

ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2545 

  
(3) บริการธุรกิจ 
บริการธุรกิจที่สําคัญคือ บริการคอมพิวเตอร กิจกรรมที่ เกี่ยวของกับ

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งเปนธุรกิจบริการที่ไดรับผลกระทบ
จากภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจเชนเดียวกับธุรกิจบริการอื่น หากพิจารณา 
ในภาพรวมของมูลคาตลาด IT ป 2541 มีอัตราการหดตัวลงถึงรอยละ 39.1 จากป 
2540 ที่มีมูลคา 42,646 ลานบาท อยางไรก็ตาม ในป 2542 เรื่อยมาจนปจจุบัน 
ตลาด IT มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (ภาพที่ 5.3) 

609  

4 55  

724  6 27  

-5 .7

-2 5 .3

3 7 .8

15 .5

0  

1 00  

2 00  

3 00  

4 00  

5 00  

6 00  

7 00  

8 00  

2 541 2542 2543 2544

-3 0 .0

-2 0 .0

-1 0 .0

0 .0

1 0 .0

20 .0

30 .0

40 .0

50 .0

จํ า น วน  (แห ง )
อั ต ราขย ายตั ว  (% )



สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2544 5 - 17 

4 2 ,6 4 6

2 5 ,9 5 3
3 5 ,1 3 7

4 9 ,1 3 9 5 6 ,9 3 7

15.6

-39.1

39.8
15.9

35.4

-
1 0 ,0 0 0
2 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
4 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
6 0 ,0 0 0

2 5 4 0 2 5 4 1 2 5 4 2 2 5 4 3 2 5 4 4

มู ล ค า  (ล า น บ าท )

-6 0 .0
-4 0 .0
-2 0 .0
0 .0
2 0 .0
4 0 .0
6 0 .0

อั ต ร า ก า ร เติ บ โต  
(% )

ภาพที่ 5.3 : มูลคาตลาด IT 

ท่ีมา : สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร, 2545 

 
จากตัวเลขดังกลาวสามารถแบงแยกตามหมวดสินคาและบริการได 5 หมวด

ดังตารางที่ 5.8 ซึ่งสัดสวนของมูลคาของหมวดตางๆ ในชวง 4 ป ที่ผานมา (2542-
2544) ไมแตกตางกันมากนัก หมวดที่มีบทบาทมากที่สุด คือ ยอดขายคอมพิวเตอร
สวนบุคคลและสถานปฏิบัติการ (PC & Workstation และ Data communication)  
รองลงมา คือ ธุรกิจบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT service) และการขาย
ซอฟตแวรสําเร็จรูป (Package software) ตามลําดับ 

ตลาดธุรกิจบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการขยายตัวตอปในชวงป 
2542-2544 รอยละ 14.2 (ตารางที่ 5.8) โดยมีกลุมผูใชบริการหลัก คือ สื่อสาร 
โทรคมนาคม ภาคราชการ ผูใชตามบาน ภาคการผลิต ภาคการศึกษา ในสัดสวน
มูลคาการใชที่ใกลเคียงกัน คือ ประมาณรอยละ 16-18 ของมูลคาการตลาด IT  
ทั้งหมด (ภาพที่ 5.4) 
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ตารางที่ 5.8 : มูลคาตลาด IT จําแนกตามหมวดสินคาและบริการ 
2542 2543 2544 หมวด 

มูลคา 
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

การขยายตัว
ตอป 

(รอยละ) 
(1) Systems 2,704 8 2,894 6 3,406 6 11.9 

(2) PC & Workstation 16,456 47 24,623 50 26,933 47 20.7 

(3) Data Communication 950 3 3,758 8 5,480 10 89.5 

(4) Packaged software 6,289 18 8,378 17 10,125 18 26.7 

(5) IT services 8,738 25 9,486 19 10,993 19 14.2 

รวม 35,137 100 49,139 100 56,937 10 22.7 

หมายเหตุ : Hardware segment ประกอบดวย Systems Category PC&Workstation Category และ Data 
Communication Category 

ท่ีมา : สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร www.atci.or.th, 2545 
 
ทั้งนี้การที่ตลาดธุรกิจบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการขยายตัวตอป

ประมาณรอยละ 14.2 (ตารางที่ 5.8) สวนหนึ่งเปนเพราะการใชบริการอินเตอรเน็ต
มีการขยายตัวมากขึ้นโดยป 2544 มีผูใชบริการประมาณ 3.5 ลานคน (การสํารวจ
ของสํานักงานสถิติแหงชาติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในครัวเรือน, 2544) กวา 1 ใน 3 ของผูใชอินเตอรเน็ตอาศัยอยูในกรุงเทพฯ  
รองลงมาอาศัยอยูภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพฯ) รอยละ 23.5 ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือรอยละ15.8 ภาคเหนือรอยละ 14.6 และภาคใตรอยละ 11.2 ของผูใช
อินเตอรเน็ตทั้งหมด 
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ภาพที่ 5.4 : มูลคาการตลาดธุรกิจ IT จําแนกตามผูใชบริการ ป 2544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร, 2545 

 
(4) ธุรกิจบริการสุขภาพ 
จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน พบวา ภาวะวิกฤติ

เศรษฐกิจสงผลกระทบตอลูกคาเปาหมายของโรงพยาบาลเอกชน ทําใหมี
ผูใชบริการโรงพยาบาลเอกชนลดลงกวารอยละ 40 เนื่องจากในสภาวะเศรษฐกิจ
ต ก ต่ํ า 
พฤติกรรมการรักษาตัวยามเจ็บปวยของประชาชนไดเปล่ียนแปลงไปในลักษณะที่
ประหยัดคาใชจายมากขึ้น ซึ่งผลดังกลาวสวนใหญจะกระทบกับรายไดของ 
โรงพยาบาลที่มาจากคนไขใน ซึ่งเปนรายไดสวนใหญ (รอยละ 60) ขณะที่รายได
จากคนไขนอกไมไดรับผลกระทบมากนัก เพราะมีคารักษาในแตละครั้งไมมาก  
ประชาชนยังสามารถรับภาระได 

ในดานสภาพการแขงขัน ธุรกิจนี้จัดไดวามีการแขงขันที่คอนขางสูง  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ทั้งจากโรงพยาบาลเอกชน 
ดวยกันเอง และจากโรงพยาบาลของรัฐ ดังนั้นโรงพยาบาลหลายแหงตางพยายาม 
ปรับตัวใชกลยุทธตางๆ เพื่อดึงดูดลูกคาชาวตางประเทศใหมากขึ้น เปนการทดแทน

ภาคราชการ
17%

การเงิน
7%

การผลิต
16%

ส่ือสารโทรคมนาคม
18%

การศกึษา
16%

Home Uses
17%

อ่ืนๆ
6%

โรงแรม
2%

สุขภาพ
1%

มูลคาตลาด IT รวม 56,937 ลานบาท 
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จํานวนลูกคาในประเทศที่ลดนอยลงไป เปนตนวา มีอินเตอรเน็ตคาเฟตแกผูปวย
และผูมาเยี่ยม การปรับปรุงบรรยากาศในโรงพยาบาลใหดียิ่งขึ้นใหเหมือนวาผูปวย 
ไมไดอยูในโรงพยาบาล เชน การกําจัดกลิ่นยา การมีรานภัตตาคารรานอาหาร
เพื่อใหมีบรรยากาศเหมือนกับศูนยการคา เปนตน รวมทั้งการรวมมือกันระหวาง 
โรงพยาบาลเอกชนดวยกันเพื่อลดกระแสการแขงขัน และความพยายามในการ 
ลดคาใชจายเพื่อใหสามารถปรับตัวรับกับสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ํา อาทิ การลด
จํานวนพนักงานลง และการประหยัดคาใชจายดานสาธารณูปโภค และอุปกรณ
เครื่องใชสํานักงาน  เปนตน 

สําหรับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมจะเปนสวนที่ไดรับผลกระทบ
จากสภาพการแขงขันที่สูงขึ้นมากที่สุด เนื่องจากยังมีขอจํากัดทางดานเงินทุน และ
ความสามารถในการจัดการและการใหบริการ จึงเปนการยากที่จะแขงขันกับ 
โรงพยาบาลขนาดใหญได ดังนั้นโรงพยาบาลที่เปน SMEs จึงจําเปนตองปรับตัว
รวมกลุมกันมากขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและลดตนทุนใน 
การดําเนินงาน  

(5)   ธุรกิจเสริมสวย 
ธุรกิจเสริมสวย ตลาดในประเทศยังคงขยายตัวตอไปไดอีก หากแตมี 

การแขงขันสูงขึ้นในดานการลงทุนอุปกรณที่ทันสมัย การหาเทคนิคใหมๆ ใหเกิด
ความทันสมัยแหวกแนว ทัดเทียมกับชาวตางประเทศ รวมถึงพัฒนาการบริการใหมี
ความสุภาพออนโยน อยางไรก็ตาม จากการสํารวจของกระทรวงสาธารณสุขในป 
2544 พบวา  ยังมีรานเสริมสวยสวนใหญที่ยังไมไดมาตรฐาน ซึ่งตองมีการปรับปรุง
ในเรื่องความสะอาด ความปลอดภัยตอไป 
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5.2 ภาวะดานการตลาดตางประเทศ (การสงออก) 
5.2.1 ภาคการผลิต 

 โดยภาพรวมของภาคการผลิตแลวสินคาในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรมี 
การขยายตัวสูงถึงรอยละ 13.6 จากป 2543 ที่ผานมา สวนสินคาอุตสาหกรรมยังคง
ขยายตัวไดพอสมควรถึงรอยละ 2.9 แตในกลุมสินคาแรและเชื้อเพลิงอยูในภาวะ 
หดตัว (รอยละ –8.7) ดังแสดงในตารางที่ 5.9 และเมื่อพิจารณาแยกตามขนาดของ
อุตสาหกรรมแลวพบวา อุตสาหกรรม SMEs มีการสงออกนอยมาก (ไมเกินรอยละ
17.0) เมื่อเทียบกับในกลุมอุตสาหกรรมขนาดใหญ (ตารางที่ 5.11) 

ตารางที่ 5.9 : โครงสรางสินคาสงออกภาคการผลิตจําแนกตามขนาด
วิสาหกิจ 
2543 2544 

มูลคา (พันลานบาท) มูลคา (พันลานบาท) 
สัดสวนรวม 

(รอยละ) 
รายการ 

ยอม กลาง ใหญ รวม ยอม กลาง ใหญ รวม ยอม กลาง ใหญ รวม 

ขยายตั
วรวม 
(%) 

สินคาอุตสาห-
กรรมเกษตร 

5.8 8.3 173.6 187.7 6.6 9.4 197.5 213.5 3.1 4.4 92.5 100.0 13.6 

สินคา 
อุตสาหกรรม 

33.4 265.1 1,816.8 2,115.3 34.4 272.8 1,869.3 2,176.4 1.6 12.5 85.9 100.0 2.9 

สินคาแร & 
เชื้อเพลิง 

0.4 2.9 94.1 97.4 0.4 2.6 85.9 88.9 0.4 2.9 96.6 100.0 -8.7 

รวมภาค 
การผลิต 

39.6 276.3 2,084.5 2,400.4 41.4 284.8 2,152.7 2,478.8 1.7 11.5 86.8 100.0 3.3 

ท่ีมา : คํานวณจากผลคูณของสัดสวนมูลคาสงออกตาม SMEs (รายงานการสํารวจอุตสาหกรรม 2543, สสช. และมูลคา
สงออก(กรมสงเสริมการสงออก)4 

 สินคาสงออกสําคัญของภาคการผลิต 7 อันดับไดแก คอมพิวเตอรและ
อุปกรณ แผงวงจรไฟฟา เสื้อผา อัญมณี เครื่องรับวิทยุโทรศัพท อาหารทะเล

                                                           
4 คํานวณจากผลคูณของ 1)สัดสวนมูลคาสินคาสงออกแยกตาม SMEs ของสินคาในหมวดอาหารและเครื่องด่ืม หมวด
สินคาอุตสาหกรรมและหมวดสินคาปโตรเลียมและแรอโลหะ (ขอมูลสํารวจอุตสาหกรรม 2543,สสช.) และ 2)โครงสราง
มูลคาสินคาสงออกภาคการผลิตซ่ึงไดแกสินคาในหมวดอุตสาหกรรมเกษตร หมวดอุตสาหกรรมและหมวดแรและ 
เชื้อเพลิง (กรมสงเสริมการสงออก) 
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กระปองและแปรรูป และเม็ดพลาสติก ซึ่งเรียงลําดับตามมูลคาสงออกและผันแปร
ไปตามขนาดของอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม สินคาที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด 3 
อันดับแรกในป 2544 ไดแก อัญมณีและเครื่องประดับ (รอยละ 17.2) อาหารทะเล
กระปองและแปรรูป (รอยละ 7.9) และเสื้อผาสําเร็จรูป (รอยละ 4.0) ตามลําดับ 
ในขณะที่แผงวงจรไฟฟามีการหดตัวคอนขางมากถึงรอยละ 13.6 (ตารางที่ 5.10) 
ตารางที่ 5.10 : มูลคาสินคาสงออกสําคัญของภาคการผลิต ป 2541-2544  

มูลคา (ลานบาท) การขยายตัว (รอยละ) ประเภท 
อุตสาหกรรม 2541 2542 2543 2544 2542 2543 2544 

1. คอมพิวเตอรและอุปกรณ 322,429 307,328 348,118 351,798 -4.7 13.3 1.1 
2. แผงวงจรไฟฟา 93,833 111,767 179,302 154,879 19.1 60.4 -13.6 
3. เสื้อผาสําเร็จรูป 122,975 110,268 124,212 129,129 -10.3 12.6 4.0 
4. อัญมณี/เครื่องประดับ 76,942 67,479 69,397 81,312 -12.3 2.8 17.2 
5. เครื่องรับวทิยุโทรศัพทและ
สวนประกอบ 

59,829 51,204 77,969 74,911 -14.4 52.3 -3.9 

6. อาหารทะเลกระปอง 
และแปรรูป 

77,441 76,439 82,840 89,379 -1.3 8.4 7.9 

7. เม็ดพลาสติก 40,786 46,026 73,973 71,429 12.8 60.7 -3.4 
รวม 7 อันดับแรก 794,236 770,511 955,811 952,837 -3.0 24.0 -0.3 

อ่ืนๆ 1,453,853 1,443,737 1,812,253 1,931,865 -0.7 25.5 6.6 
รวมทัง้ประเทศ 2,248,089 2,214,249 2,768,065 2,884,703 -1.5 25.0 4.2 

ท่ีมา : กรมสงเสริมการสงออก 

  
 นอกจากนี้ จากรายงานการสํารวจอุตสาหกรรมป 2543 ของสํานักงานสถิติ 
แหงชาติปรากฎวา SMEs ภาคการผลิตมีจํานวนของสถานประกอบการที่มี 
การสงออกเพียงรอยละ 17.0 (ขนาดกลางรอยละ 43.0 และขนาดยอมเพียงรอยละ 
9.7 ของสถานประกอบการทั้งหมด) ในจํานวนนี้เปนสถานประกอบการที่ผลิตสินคา
เพื่อการสงออกจากการสงออกเพียงบางสวนถึงสงออกทั้งหมด ซึ่งรอยละ 30.0  
ขึ้นไปเปนสถานประกอบการที่มีการสงออกสินคามากกวาครึ่งของสินคาที่ผลิตได
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ทั้งหมด สวนประเทศผูนําเขาสินคาที่สําคัญของ SMEs ภาคการผลิตไดแก  
สหภาพยุโรป (รอยละ 21.2) และญี่ปุน (รอยละ 19.4) ตามลําดับ (ตารางที่ 5.11) 

ตารางที่ 5.11 :  สัดสวนการสงออกสินคาของภาคการผลิต จําแนกตามขนาด
วิสาหกิจ  

หนวย : รอยละ 
 ยอม กลาง SMEs ใหญ 
1.การจําหนายผลผลติ 

 ในประเทศทั้งหมด 
 มีการสงออก 

 
90.3 
9.7 

 
57.0 
43.0 

 
83.0 
17.0 

 
24.5 
75.5 

2.รอยละการสงออก 
 ต่ํากวา 10 
 10-49 
 50-99 
 100 

 
27.7 
29.6 
33.1 
9.6 

 
15.9 
26.0 
33.0 
17.9 

 
21.2 
27.5 
37.1 
14.2 

 
16.9 
19.0 
40.9 
23.3 

3.ประเทศทีส่งออก 
 ญ่ีปุน 
 จีน 
 สิงคโปร 
 สหรัฐอเมริกา 
 สหภาพยุโรป 
 อ่ืนๆ 

 
14.6 
12.3 
7.9 
10.9 
22.3 
32.0 

 
23.2 
5.3 
5.3 
15.1 
20.7 
30.8 

 
19.4 
8.4 
6.3 
13.2 
21.2 
31.5 

 
16.4 
1.8 
1.8 
27.2 
18.5 
34.3 

ท่ีมา : รายงานการสํารวจอุตสาหกรรมป 2543, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
 และจากภาพที่ 5.5 แสดงใหเห็นวา อุตสาหกรรมสิ่งทอเปนอุตสาหกรรมที่มี
จํานวนผูสงออกสูงที่สุด 1,365 ราย อุตสาหกรรมอันดับตนๆรองลงมา ไดแก  
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (1,170 ราย) อุตสาหกรรมเครื่องประดับและ 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเกษตร (อุตสาหกรรมละ 1,045 ราย) สวนอุตสาหกรรมที่มี
จํานวนผูสงออกไมเกิน 100 ราย ไดแก อุตสาหกรรมอุปกรณกีฬา อุตสาหกรรม
อาหารสัตวเล้ียง และอุตสาหกรรมสินคาเพื่อความปลอดภัย เปนตน 
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ภาพที่ 5.5 : จํานวนผูสงออกจําแนกตามรายการสินคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : กรมสงเสริมการสงออก, 2545 

 
5.2.2 ภาคบริการ 
ดวยเหตุที่วาลักษณะของการคาบริการตางจากการคาสินคา ดังนั้นการคา

บริการระหวางประเทศจึงไมใชเพียงสงบริการขามพรมแดนไปประเทศใดประเทศ
หนึ่งเทานั้น ในที่นี้จึงกําหนดรูปแบบการคาบริการระหวางประเทศไว 4 รูปแบบ5 
คือ  

(1) การใหบริการขามพรมแดนโดยผูใหบริการและผูรับบริการตางอยูประเทศ
ของตน แตตัวบริการเคลื่อนยายไปยังผูรับบริการ โดยอาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน 
การใหคําปรึกษาผานสื่อ การสงขอมูลออนไลน เปนตน 

(2) ผูรับบริการเคลื่อนยายไปยังประเทศผูใหบริการ เชน การเดินทางไป 
ทองเที่ยว การรักษาพยาบาลในตางประเทศ เปนตน 
                                                           
5 ตามขอกําหนดของ GATS  
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(3) การจัดตั้งหนวยธุรกิจเพื่อใหบริการในตางประเทศ เชน บริษัทตางชาติ 
มาเปดสาขาในไทย เปนตน 

(4) การที่บุคคลของประเทศหนึ่งเดินทางไปทํางานในอีกประเทศหนึ่ง  
จากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย ดุลบริการ6ของไทยในชวง 6 ป 

ที่ผานมา (2539-2544) เกินดุลมาตลอด โดยสวนใหญเปนการเกินดุลในหมวด
บริการการทองเที่ยวเปนหลัก สวนหมวดบริการขนสงนั้นแมจะมียอดเกินดุล 
มาตลอดเชนกัน แตในหมวดยอยมีเพียงการขนสงผูโดยสารเทานั้นที่มียอดเกินดุล
อยางตอเนื่องซึ่งรายไดสวนใหญมาจากการขนสงทางอากาศ (ตารางที่ 5.12) 

ตารางที่ 5.12 : ดุลบริการของไทย ป 2539-2544 
หนวย : ลานบาท 

สาขา 2539 2540 2541 2542 2543 2544 
ดุลบริการ 111,998 133,833 218,430 218,964 185,938 178,050
การขนสง 26,914 31,335 70,875 75,228 85,132 75,647

สินคา -7,539 -7,566 -1,799 1,610 5,051 -3,631 
ผูโดยสาร 20,996 33,018 61,624 75,418 81,072 84,514 
อ่ืนๆ 13,457 5,883 11,050 -1,800 -991 -5,236 

การทองเที่ยว 121,692 129,037 174,825 171,986 188,112 178,822
การบริการของรัฐ 795 -2,057 -1,715 -940 -1,952 -1,875
การสื่อสาร 2,636 2,182 4,272 4,332 3,819 -1,620
การกอสราง -3,342 -7,411 -1,186 5,837 5,060 8,273
คารอยัลตี้และ
เครื่องหมายการคา/
ลิขสิทธิ ์

-17,532 -23,643 -21,047 -21,335 -27,972 -36,109

การประกันภัย -3,552 -6,568 -5,600 -4,654 -3,837 -4,873
อ่ืนๆ* -15,613 10,958 -1,994 -11,490 -62,424 -40,215

หมายเหตุ : * ตัวอยางบริการในหมวดนี้ ไดแก คาโฆษณา คาความรูทางวิชาการ คาเชาฟลมภาพยนตร คาชดเชย 
สินคาออก บริการจัดการและดําเนินการ เปนตน 
ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย, 2545 

                                                           
6 ไมมีการจําแนกเปน SMEs 
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สําหรับหมวดบริการที่มียอดขาดดุลมาตลอด คือ หมวดบริการดานรอยัลตี้
และเครื่องหมายการคาและลิขสิทธิ์ เนื่องจากความจําเปนในการพึ่งพาการนําเขา
เทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยมีการขาดดุล 36,109 ลานบาทในป 2544 ซึ่งจาก
ตัวเลขสถิติจะเห็นไดวาการขาดดุลดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้น อีกหมวดที่มีการ 
ขาดดุลมาโดยตลอด คือ บริการดานประกันภัย สืบเนื่องมาจากนโยบายเปดเสรีของ
ธุรกิจประกันภัยของรัฐบาลในอนาคต ทําใหการแขงขันจากบริษัทประกันภัย 
ตางประเทศมีเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดการรั่วไหลของรายไดใหกับบริษัทตางประเทศ 

จากภาพที่ 5.6 ภาคธุรกิจบริการหลักที่เปนตัวสรางรายไดเขาประเทศ คือ 
ธุรกิจการทองเที่ยว ถึงรอยละ 54 ของมูลคาบริการรับ รองลงมาคือ ธุรกิจขนสง 
รอยละ 24  นอกนั้นเปนธุรกิจบริการอื่นๆ โดยมีมูลคาบริการรับกระจายกันไป คือ 
การกอสราง (รอยละ 2) การสื่อสาร (รอยละ 1) การบริการของรัฐ (รอยละ 1)  
การประกันภัย (รอยละ 1) เปนตน ในขณะที่บริการจายสวนใหญ ไดแก บริการอื่นๆ 
อาทิ คาโฆษณา คาความรูทางวิชาการ คาเชาฟลมภาพยนตร ฯลฯ รวมแลวถึง 
รอยละ 35 ของบริการจายทั้งหมด รองลงมา คือ หมวดธุรกิจทองเที่ยวและขนสง 

ภาพที่ 5.6 : บริการรับ และบริการจายสาขาบริการ ป 2544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย, 2544 
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ทั้งนี้ วารสารผูสงออกไดมีการรวบรวมธุรกิจบริการทั่วไปที่ชาวตางประเทศ
ไดใชขณะที่อยูในประเทศไทย 10 อันดับแรก ดังภาพที่ 5.7 
ภาพที่ 5.7 : ธุรกิจบริการทั่วไปที่ชาวตางประเทศไดใชขณะที่อยูในประเทศไทย 

ท่ีมา : วารสารผูสงออก, 2542 

สถิติตัวเลขดานตลาดตางประเทศของ SMEs ภาคบริการไมสามารถระบุได
ทั้งตัวเลขที่แทจริง หรือตัวเลขประมาณการ อยางไรก็ตาม หากประเมินเบื้องตน
จากขอมูลเชิงพรรณนาของหนวยงานตางๆ คาดวา การสงออกของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคบริการ ยังมีความเสียเปรียบสถานประกอบการ
ขนาดใหญทั้งในดานขอมูล เทคโนโลยี การเขาถึงตลาดตางประเทศ ที่บริษัทขนาด
ใหญมีเครือขายที่กวางขวางและครอบคลุมตลาดตางประเทศไดมากกวา  

ธุรกิจบริการไทยที่มีศักยภาพในการคาบริการระหวางประเทศ คือ ธุรกิจ 
ทองเที่ยวและภัตตาคาร และซอฟแวร ซึ่งจัดอยูในกลุมบริการธุรกิจ 
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 ตลาดตางประเทศรายหมวดธุรกิจบริการหลัก 
ธุรกิจบริการของไทยเปนหนึ่งในธุรกิจสําคัญที่ทางกรมสงเสริมการสงออกให

การสงเสริมสนับสนุนดานการคาบริการระหวางประเทศ โดยจําแนกออกเปน ธุรกิจ
บริการกอสรางและออกแบบ ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคารไทย ธุรกิจซอฟตแวร 
ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพระยะยาว บริการโรงพยาบาลเอกชน  บริการนวดแผนไทย  
ธุรกิจบริการการศึกษา และธุรกิจบันเทิง ซึ่งในสวนของตลาดตางประเทศนี้ 
จะทําการกลาวถึงภาวะการดานตลาดตางประเทศของธุรกิจเหลานี้โดยสังเขป 
ตามหมวดธุรกิจบริการหลัก  

(1) ธุรกิจบริการกอสรางและกิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย 
ตลาดตางประเทศของธุรกิจนี้ อาจแบงได 2 สวน คือ การดําเนินการดาน

อสังหาริมทรัพย เชน การกอสราง บริการออกแบบ เปนตน ในตางประเทศ และ
สวนที่สอง คือ การที่ชาวตางประเทศเขามาซื้ออสังหาริมทรัพยในไทย ซึ่ง 
ลวนแลวแตเปนการนําเงินตราเขาประเทศทั้งสองทาง  

ที่ผานมาการตลาดของธุรกิจกอสรางสวนใหญจะมุงเนนที่ตลาดในประเทศ 
โดยตลาดสงออกของธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีไมถึงรอยละ 1 ของมูลคาการกอสราง
ทั้งหมด  หากแตในภาวะปจจุบันที่มีอุปทานสวนเกินมาก ประกอบกับกําลังซื้อ 
ในประเทศยังเพิ่มไมมากนัก การดําเนินการเจาะตลาดตางประเทศ เชน อินเดีย  
ปากีสถาน จึงเปนสิ่งที่จําเปนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากงานกอสรางในตางประเทศนั้น 
มีมูลคานับแสนลานบาท7  

ซึ่งดวยฝมือการทํางาน ที่ประณีต และผลงานที่โดดเดนของคนไทยที่ปรากฏ
ใหเห็นเดนชัด ในประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีใหมๆ  
มาประยุกตใช ในการกอสราง และออกแบบ ไดกลายเปนจุดขายสําคัญของธุรกิจ 
ออกแบบ และกอสรางไทย ที่สงเสริมใหผูประกอบการไทยมีความพรอมในการกาว
เขาไปแขงขันในตลาดตางประเทศ ไดอยางทัดเทียม ประเทศอื่นๆ ทั้งนี้กรมสงเสริม
การสงออกยังใหการสงเสริม และพัฒนาธุรกิจบริการกอสรางและออกแบบของไทย
                                                           
7 www.thaitrade.com 
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ดวยการประชาสัมพันธผลงานการออกแบบ  และกอสราง เผยแพรแหลง 
ผูประกอบการอุตสาหกรรมกอสรางไทยใหผูจางงานในตางประเทศไดรับทราบ 
พรอมทั้งจัดคณะผูแทนการคาไปเยือนกลุมประเทศเปาหมาย เชน เอเชียใต  
ตะวันออกกลาง อินโดจีน ตลอดจนจัดตั้งศูนยขอมูลการตลาด และการประมูลงาน 
รวบรวมขอมูลขาวสารสําคัญเผยแพรไปยังผูเกี่ยวของอยางรวดเร็ว 

ปญหาและอุปสรรค สําหรับธุรกิจกลุมนี้ คือ ผูประกอบการขาดประสบการณ  
ไมมีผลงานในตลาดตางประเทศ ขาดขอมูลขาวสารที่ เกี่ยวกับงานในตลาด 
ตางประเทศที่นาเชื่อถือและทันตอเหตุการณ ขาดเงินทุนสนับสนุนในการไปหางาน
ในตางประเทศ รวมถึงการไมมีหนวยงานหลักที่ดูแลและพัฒนาสงเสริมดาน 
การผลิตและการตลาด ทั้งนี้มีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานออกแบบและ 
กอสรางในตางประเทศ เชน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย กระทรวง 
การคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงกลาโหม และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แตขาดการประสานความสัมพันธใหเกิดผล
ทางการคากับธุรกิจบริการออกแบบและกอสรางของไทย8  

(2) บริการดานการทองเท่ียวและที่เก่ียวของกับการเดินทาง 
ธุรกิจในกลุมนี้จัดเปนอุตสาหกรรมบริการที่มีบทบาทสําคัญในระบบ

เศรษฐกิจ และยังเปนตัวกลางที่กอใหเกิดการแพรสะพัดของรายได ทั้งแหลงรายได
จากนักทองเที่ยวภายในประเทศและนักทองเที่ยวตางประเทศในสัดสวนที่ 
ใกลเคียงกนั (รอยละ 43 และรอยละ 57 ตามลําดับในป 2544)  

จากตารางที่ 5.13 ช้ีใหเห็นวานักทองเที่ยวตางชาติยังคงนิยมมาเที่ยว 
เมืองไทยจํานวนเพิ่มสูงขึ้นในแตละป สามารถสรางรายไดใหกับประเทศเกือบ 3  
แสนลานบาท ในป 2544 โดยมีระยะเวลาพํานักของนักทองเที่ยวประมาณ 7.9 วัน 
โดยมีคาใชจายประมาณ 3,748 บาท/คน/วัน อยางไรก็ตาม การเติบโตเริ่มมีการ
ชะลอตัวลงทั้งจํานวนและรายไดจากการทองเที่ยวในป 2544 แตอัตราการเติบโต 
ดังกลาวยังคงสูงกวากลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ที่มีการขยายตัวของ

                                                           
8 www.thaitrade.com 
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จํานวนนักทองเที่ยวเฉลี่ยเพียงรอยละ 3.8 รวมถึงการทองเที่ยวโลกที่องคการ 
การทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization : WTO) คาดการณวาจะมีอัตรา
การขยายตัวเพียงรอยละ 1 เทานั้น9  

ตารางที่ 5.13 : จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติและรายไดจากการทองเท่ียว  
ป 2538-2544 

รายการ 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 

นักทองเที่ยว (ลานคน) 6.95 7.19 7.2 7.76 8.58 9.58 10.13 

อัตราขยายตวั (รอยละ) - 3.5 0.4 7.5 10.5 11.6 5.8 

รายได  (พันลานบาท) 190.8 219.4 220.8 242.2 253.0 285.3 299.1 

อัตราขยายตวั (รอยละ) - 15.0 0.6 9.7 4.5 12.7 4.8 

ระยะเวลาพํานัก (วัน) 7.4 8.2 8.3 8.4 8.0 7.8 7.9 

อัตราขยายตวั (รอยละ) - 10.8 1.2 1.2 -4.8 -2.5 1.3 

คาใชจาย (บาท/คน/วัน) 3,693 3,706 4,358 3,713 3,705 3,861 3,748 

อัตราขยายตวั (รอยละ) - 0.3 17.6 -14.8 -0.2 4.2 -2.9 

ท่ีมา : การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2544 

  

สําหรับรายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศสวนใหญมาจากการซื้อสินคา
ที่ระลึก (รอยละ 31.0) คาที่พัก (รอยละ 26.0) คาอาหารและเครื่องดื่ม (รอยละ 15.7) 
ตามลําดับ (ภาพที่ 5.8) 

                                                           
9 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2545 



สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2544 5 - 31 

ภาพที่ 5.8 : ประเภทรายไดจากการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวตางประเทศ  
ป 2544 

 
ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย, 2544 

 
ทั้งนี้ภาวะการทองเที่ยวและโรงแรมในแตละภูมิภาคมีความแตกตางกันตาม

โครงสรางแหลงทองเที่ยว การกระจายตัวของนักทองเที่ยว รวมทั้งวัตถุประสงค 
ในการเดินทางมาทองเที่ยว   

ในบางชวงบางจังหวัดซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมอยางสูงจาก
ตางประเทศ อาทิ จังหวัดภูเก็ต และสุราษฎรธานี ก็ประสบกับปญหาการ 
ขาดแคลนหองพัก  ดังนั้นในปจจุบันภาครัฐจึงหันมามุงเนนใหความสําคัญกับ 
แหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพรอง ดวยการพัฒนาและสงเสริมในลักษณะของกลุม 
พื้นที่ เพื่อสรางทางเลือกใหม (Alternative destinations) ใหกับนักทองเที่ยว โดย
พื้นที่ทางเลือกใหมดังกลาว แบงไดเปน 7 กลุมพื้นที่ ดังนี้  

 เพชรบุรี  ประจวบคีรขีันธ 
 ระยอง จันทบุรี ตราด 
 ขอนแกน อุดรธานี กาฬสินธุ  หนองคาย 
 กระบี่  ตรัง  สตูล  พัทลุง 
 นครราชสีมา  บุรีรัมย  ศรีสะเกษ  สุรินทร  อุบลราชธานี 

ที่พัก
26.0%

อาหารและเครื่อง
ด่ืม

15.7%
บริการทองเที่ยว

4.5%
พาหนะ
7.6%

สินคาที่ระลึก
31.0%

คาบันเทิง
11.8%

เบ็ดเตล็ด
3.4%
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 เชียงราย  พะเยา  นาน  แพร 
 ชุมพร  ระนอง 

อีกทั้งรัฐบาลยังมุงเนนการสงเสริมตลาดนักทองเที่ยวกลุม MICE (Meeting, 
Incentive, Convention, and Exhibition) และกลุมตลาด Long-Stay โดยมุงเนน 
ดึงดูดนักทองเที่ยวที่มคีุณภาพ และมีอํานาจการซื้อสูงใหเดินทางเขามาทองเที่ยว
เพิ่มมากขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ คาใชจายและจํานวนวนัพัก 

สําหรับในสวนการตลาดตางประเทศของธุรกิจภัตตาคารรานอาหารนั้น 
นอกจากจะนําเขาเงินตราตางประเทศจากนักทองเที่ยวตางชาติสําหรับภัตตาคาร
และรานอาหารในประเทศแลว รานอาหารไทยทั่วโลกซึ่งโดยมากจัดเปนธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม ยังเปนชองทางหนึ่งในการนําเขาเงินตราจาก 
ตางประเทศดวย โดยการสงออกสินคาอาหารและสินคาเชื่อมโยงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
อาทิ เครื่องใชบนโตะอาหาร  เฟอรนิเจอร สินคาหัตถกรรม เปนตน  โดยในป 2543  
ทํารายไดจากการสงออกสินคาอาหารและวัตถุดิบ เปนมูลคา 314.2 พันลานบาท 
และสินคาเชื่อมโยง มูลคา 66.5 พันลานบาท 

แนวโนมธุรกิจบริการรานอาหารไทยในตางแดนมีทีทาวาจะไปไดดี เนื่องจาก
มีจุดเดนที่รูปแบบและรสชาติอาหาร ประกอบกับทางกรมสงเสริมการสงออกไดมี 
“โครงการสงเสริมภัตตาคารและรานอาหารไทยทั่วโลก” โดยมีเปาหมาย คือ  
การขยายเครือขายภัตตาคารรานอาหารไทยทั่วโลกใหเพิ่มขึ้น 3,000 แหง คือ  
จากประมาณ 5,000 แหง ในป 2543 เปน 8,000 แหง ในป  2548 ทั้งนี้ในป 2543 
มีรายไดจากการสงออกสินคาอาหารและสินคาในธุรกิจเช่ือมโยงเปนมูลคารวม 
ทั้งสิ้น 380,749.3 ลานบาท  
 (3) บริการธุรกิจ 
 ในป 2544 อุตสาหกรรมซอฟแวรทํารายไดประมาณ 23,000 ลานบาท ทั้งนี้
มีการสงออกเพียง 1,000 ลานบาท โดยรายไดรอยละ 70 เปนของบริษัทขามชาติ 
 อยางไรก็ตาม จากขอมูลของสํานักธุรกิจบริการ กรมสงเสริมการสงออก  
พบวา ยังมีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมกวา 800 บริษัทที่ตองการ 
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พัฒนาศักยภาพใหอยูในมาตรฐานสากล ซึ่งจําเปนตองอาศัยการสนับสนุนจาก 
ภาครัฐในการผลักดันใหเกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยกับ 
อุตสาหกรรมภายในประเทศ ตลอดจนสงเสริมใหมีการรับงานจากตางประเทศ 
ใหมากขึ้น ในการนี้กรมสงเสริมการสงออกไดดําเนินการพัฒนาและสงเสริมธุรกิจ
ซอฟตแวร  โดยการกําหนดกิจกรรมสนับสนุน อาทิ การจัดทํา ซีดีรอม ทําเนียบ
รายชื่อ ผูประกอบการธุรกิจซอฟตแวรในประเทศไทย (Thailand Software 
Industry Directory 2000) เขารวมงานแสดงสินคา Comdex / Fall ที่สหรัฐอเมริกา 
และงาน CeBiT ที่เยอรมนี เปนตน 

(4)  กลุมธุรกิจบริการดานสุขภาพ 
 ธุรกิจที่มีศักยภาพในการคาบริการระหวางประเทศสําหรับธุรกิจกลุมนี้ 
จําแนกเปน 2 สวนคอื ธุรกิจโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน และสวนที่สอง คอื ธุรกิจ
บริการเพื่อสุขภาพระยะยาว (Long-Stay-Health Care) การนวดแผนโบราณ  
กิจการบานพักและศูนยสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุตางประเทศ ซึ่งในประเภทหลังนี้
ไทยเพิ่งอยูในขั้นเริ่มตนใหบริการเทานั้นและเปนกลุมที่ทําการสงเสริมรวมไปกับ
การทองเที่ยว 
 โรงพยาบาลและคลินิกเอกชน นับตั้งแตไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ
ป 2540 ทําใหคาเงินบาทออนตัวมาก สงผลใหคารักษาพยาบาลเมื่อคิดเปนสกุลเงิน
ตางประเทศลดต่ําลง ชาวตางประเทศจึงนิยมมารักษาในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ 
ที่พอมีตัวเลขสถิติ คือ การเดินทางมารักษาในไทยของประชาชนชาวเอเชียใต  
ที่เดิมจะไปรักษาที่สิงคโปร รอยละ 70 ที่เหลืออีกรอยละ 30 เดินทางมารักษา 
ในไทย แตปจจุบันชาวตางประเทศที่เดินทางมาใชบริการในสถานพยาบาลใน 2 
ประเทศมีสัดสวนพอๆกัน10 เนื่องจากคารักษาพยาบาลในไทยคิดเปนครึ่งหนึ่ง 
ของคาบริการของโรงพยาบาลในประเทศสิงคโปรเทานั้น  อีกทั้งคุณภาพการรักษา
ก็ใกลเคียงกัน   

                                                           
10 วารสารสงเสริมการลงทุน, 2545 
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 หากจําแนกตลาดการรักษาพยาบาลชาวตางประเทศในไทยจะแบงเปน 5 
ตลาดหลัก ตลาดแรก คือ ชาวตางประเทศที่อาศัยในประเทศไทย จะมาใชบริการ
โรงพยาบาลที่ตนอยูอาศัย ซึ่งสวนใหญเปนศูนยกลางการคาและอุตสาหกรรม เชน 
กรุงเทพฯ  ชลบุรี เชียงใหม อยุธยา เปนตน 
 ตลาดที่สอง คือ ชาวตางประเทศที่มาทองเที่ยวหรอืดําเนินธุรกิจในประเทศ
ไทยและมีปญหาสุขภาพ สวนใหญจะใชบริการโรงพยาบาลในเมืองทองเท่ียว เชน 
กรุงเทพฯ  พัทยา  ภูเก็ต  เชียงใหม  สุราษฎรธานี (เกาะสมุย) เปนตน 
 ตลาดที่สี่ คือ ตลาดผาตัดเสริมความงาม ซึ่งจัดเปนบริการที่ใชฝมือเปนหลัก 
ไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากแพทยไทยฝมือดี  

ตลาดที่หา คือ กลุมสขุภาพปกติ โดยโรงพยาบาลทําการตลาดจูงใจใหเขามา
รับการตรวจรักษาสุขภาพในประเทศไทยในลักษณะแพคเกจทัวรบริการตรวจ 
สุขภาพ 3-5 วัน อาทิ ทําฟน ตรวจสายตา นวดเพื่อสขุภาพ เปนตน 
 (5)  ธุรกิจบริการดานการศึกษา 
 บริการดานการศึกษาเปนหนึ่งในธุรกิจบริการที่กรมสงเสริมการสงออกให 
การสนับสนุนโดยไดวางกลยุทธ ขยายตลาดการศึกษา ดําเนินการเผยแพร  
ประชาสัมพันธ ศักยภาพการใหบริการ การศึกษาของไทย ไปยังประเทศตางๆ 
ปรับปรุงขั้นตอน การขอเขามาศึกษาตอในประเทศไทยใหงายขึ้น และประสานงาน
กับทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนนักเรียน และครูอาจารยกับตางประเทศ  
สงผลใหมีนักศึกษาเขามาศึกษาตอในประเทศไทยเพิ่มขึ้น รอยละ 20-30 และมี 
แนวโนมจะขยายตัวตอไปอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ป 2544 มีรายไดจากสถาบันศึกษา
นานาชาติประมาณ 7,009.5 ลานบาท11 โดยมีตลาดหลัก คือ  ประเทศในภูมิภาค 
เอเชีย เชน จีน เวียดนาม พมา อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ไตหวัน และประเทศ
ในตะวันออกกลาง เปนตน  
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กิจกรรม พัฒนาและสงเสริม เพื่อสรางแรงจูงใจใหนักเรียน และนักศึกษา 
เดินทางเขามาศึกษาในประเทศไทยมากขึ้น เชน การเขารวมงาน World 
Education Market เปนประจําทุกป โดยในปที่ผานมา จัดขึ้นที่ประเทศแคนาดา 
นอกจากนี้ ยังเขารวมงาน เกี่ยวกับการศึกษาอื่นๆ เชน ที่ฉางชุนและเซี่ยงไฮ 
ในประเทศจีน เปนตน 

ปญหาและอุปสรรคที่พบในกลุมธุรกิจนี้ คือ ขาดการประชาสัมพันธใน 
ตางประเทศอยางตอเนื่อง ขาดการพัฒนาและการประชาสัมพันธหลักสูตร 
การศึกษานานาชาติของไทยในประเทศอยางจริงจังเพื่อทําใหนักเรียนและนักศึกษา
ของไทยศึกษาในสถาบันในประเทศมากขึ้น ขาดบุคลากรในตางประเทศชวย 
สงเสริมการศึกษานานาชาติของไทย เชน การจาง Agent Company ทางดาน 
การศึกษาในตางประเทศหรือมีสถานที่สําหรับการประชาสัมพันธดานการศึกษา
อยางตอเนื่องและจริงจัง ขาดการประสานงานกันในหลายหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
แกไขปญหาดานการอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาตางชาติ เชน การจัดหอพัก
สําหรับนักศึกษาและบุคลากรชาวตางชาติ การขอวีซาของนักเรียนและการติดตอ 
หลายหนวยงานทําใหเกิดความลาชา การบริการหองสมุดภาษาอังกฤษ เปนตน 
รวมถึงขาดหนวยงานดูแลการดําเนินกิจกรรมอยางครบวงจร เนื่องจากการศึกษา 
มีหลายกิจกรรมอยูในงานเดียวกัน12 
 (6) กลุมธุรกิจบริการดานสันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา  
 ลักษณะการสงออกของธุรกิจบริการ คือ การผลิตและขายลิขสิทธิ์ผลงาน
บันเทิง การรับจางผลิตผลงานบันเทิงและบริการ Post Production และ 
การประสานงานกองถายตางประเทศที่ เขามาถายทําในประเทศไทย ทั้งนี้  
ทางกรมสงเสริมการสงออกใหการสงเสริมในดานตางๆ อาทิ ในป 2543 ไดจัดงาน
มหกรรมธุรกิจบันเทิงไทย ซึ่งเปนงานระดับนานาชาติ จัดทํา Location Shooting 
Guide เพื่อประชาสัมพันธ ประเทศไทยใหเปนแหลงถายทําภาพยนตของโลก  
จัดทําทําเนียบรายชื่อผูประกอบการไทย ที่สงออกผลงานบันเทิง และใหบริการดาน
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การผลิตรวมทั้งนําผูประกอบการธุรกิจบันเทิงไทยเขารวมงานแสดงสินคา MIP 
Asia และ MIP TV ที่ฝรั่งเศส และ Showbiz ที่สหรัฐ อเมริกา และสงผลงาน ไป
แสดงที่ Asia Pacific Film Festival, Hawaii Film Festival และ Pusan 
International Film Festival  เปนตน 

ปญหาและอุปสรรคของธุรกิจ คือ ขาดแหลงเงินทุน ขาดหนวยงานของรัฐ 
เขามาดูแลดานการผลิต 


